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De fakkel
Na 25 jaar het vicariaat voor categoriale pastoraal met al zijn verscheidenheid te hebben geleid, kan
ik nu deze fakkel doorgeven, zoals dat heet.
En ik ben er zeker van dat mijn opvolger(s) het vuur brandend zullen houden.
Ik ben blij en dankbaar om de vele goede contacten en samenwerkingsverbanden die ik in die vele
jaren mocht meemaken. Dankbaar om de goede vruchten die her en der daaruit voortkwamen.
Maar vooral dankbaar om de vele mensen die ik mocht ontmoeten: bezielde, begeesterde, bekwame,
attente, zorgzame, goede en liefdevolle mensen die zich op hun terrein met veel deskundigheid inzetten. Ze geven dagdagelijks met groot hart gestalte aan de zorg voor de zieke of bejaarde mens, voor
de psychisch broze man of vrouw, voor de mens met beperkingen of de jongeren in moeilijke opvoedingsomstandigheden, voor de arme en de vreemdeling, voor de gekwetste of vergeten mensen.
Ze zijn en blijven een teken van hoop in een maatschappij
die steeds minder een ‘samenleving’ mag genoemd worden.
Ik ben sinds 1 september opgevolgd door Peter VANDE
VYVERE (°1967) uit Kruishoutem die op 8 augustus 2017
door bisschop Luc Van Looy benoemd werd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor diaconie en caritas.
Peter Vande Vyvere is licentiaat Germaanse filologie, licentiaat godsdienstwetenschappen, baccalaureus theologie
en wijsbegeerte. Hij was leraar in het Vrij Landelijk Insti-
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tuut in Oudenaarde (1992-1994) en redacteur van Ker& Leven (1994-1999).
In 2000 werd hij redacteur van het toen opgerichte Tertio en van 2007 tot
2012 leidde hij het onafhankelijk christelijk opinieweekblad als hoofdredacteur. Sedert februari 2012 is hij stafmedewerker van CCV in het bisdom
Gent.
Hij wordt bijgestaan door diaken Antoon CLAEYS (°1952) uit Destelbergen, adjunct-gedelegeerde in het vicariaat diaconie en caritas. Antoon
Claeys is licentiaat rechten. Hij was gedurende 25 jaar werkzaam in CM.
Hij werd op 6 oktober 2002 gewijd tot permanent diaken. Van maart 2005
tot eind juli 2017 was hij pastoraal werker in het A.Z. Sint-Lucas in Gent.
Ik wens hen heel veel vreugde in hun nieuwe opdracht en ene boeiende samenwerking met u allen.
Luk De Geest
terug naar inhoud

Een rendez-vous met God
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Spiritualiteitsdag pastores in Westvleteren
Op 30 mei organiseerde CCV-Caritas Oost-Vlaanderen een spiritualiteitsdag voor pastores in de SintSixtusabdij in Westvleteren. Tijdens de dag was er ruimte voor persoonlijke tijd en waren er conferenties waarbij abt Manu Van Hecke sprak over gebed als ontmoeting, gebed en tijd, gebed en leven,
over gemeenschappelijk en persoonlijk gebed, over stilte. Daarnaast gaf br. Manu ons enkele vragen
mee bij de verschillende thema’s (sommige vragen komen ook aan bod in deze tekst), ze vormden
een aanzet voor een boeiende uitwisseling over de conferenties. Tot slot woonden we ook de gebedsdiensten met de gemeenschap bij.
‘Een rendez-vous met God’; Ik wordt door Iemand verwacht, Iemand wacht op mij… Br. Manu ziet
bidden als de een ontmoeting met Iemand, in een relatie van vertrouwen en wederkerigheid, onderhevig aan wat ‘des mensens’ is. Een ontmoeting met een Gij, een gans Andere, een Woord van elders,
een Mysterie dat we nooit helemaal kunnen be-grijpen. Bidden is
niet onszelf als uitgangspunt nemen, waardoor we God zouden
kunnen maken naar ons beeld,
maar ons tot God als gans Andere
richten. Dat stelt vragen aan ons
als christen, als pastor: Is God een
realiteit in mijn en ons leven van
alledag? Mag hij een rol spelen in
mijn leven? Ontmoet ik hem? Leef
ik met God aan mijn zijde? Leef ik
niet enkel voor God, maar ook met
God?
Als monnik die dagelijks het getijdengebed bidt, gaat br. Manu in op de band tussen gebed en tijd.
Hoe gaan we als christenen om met de tijd? Hoe beleven we de tijd? Br. Manu gaat ervan uit dat God
ons de tijd geeft, de tijd is niet van onszelf. Dit bedt de tijd in in een breder perspectief, onze eigen
horizon wordt telkens weer door de Ander opengebroken en we worden binnengetrokken in de grote
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werkelijkheid van ons leven. Refereert de tijd naar mezelf als iets van mezelf of naar de ander, Ander?
Wanneer die Ander het referentiekader wordt, komen we tot een andere beleving van de tijd. Wanneer
we zelf referentiekader worden van onze tijd, komen we vaak in tijdsnood. Wanneer het perspectief
van de eeuwigheid ontbreekt moet alles nog voor de dood worden gerealiseerd, dan ontstaat er een
schaarste van tijd. Wanneer de ora-gedachte vervalt, rest alleen nog de labora-gedachte, een citaat
dat br. Manu ons meegaf van Hans Achterhuis. Het werpt opnieuw enkele vragen op aan ons als
christen, als pastor. Laat ik God als Ander toe in mij dagelijkse leven, of pas ik hem in in het kwartier
gebed dat ik hem geef? Nemen we gebed erbij als we even wat tijd over hebben, of kiezen we er
expliciet voor en maken we er tijd voor? Hoe gaan we om met onze tijd? Kan ik mijn werk-tijd (als
deel van mijn leven) beleven als gebed?
Heel wat christenen zeggen: “als ik mijn leven anders zou organiseren, zou het me wel lukken om
tijd voor God te maken”. Br. Manu ging in op de band tussen gebed en leven. Hoe kunnen we God
ontmoeten binnen de drukte van het leven? Hoe kijken we aan tegenover de realiteit van het leven?
Vaak wordt het leven met al zijn verantwoordelijkheden, opdrachten, vreugde en pijn, ervaren als een
hinderpaal voor gebed. We kunnen eraan sleutelen tot we de volgens ons ideale omstandigheden
hebben gecreëerd waardoor we God volgens ons zouden kunnen ontmoeten in ons leven. Volgens br.
Manu kunnen we de realiteit die zich aandient ook aanvaarden als een gegeven weg, als de plaats
waar we God kunnen ontmoeten. Wel heeft het leven nood aan een referentiekader van elders, waarop
het leven is geordend. Dat referentiekader verlicht het leven, doet er zijn licht op vallen, waardoor we
het leven beter kunnen zien in al haar dimensies, waardoor we beter kunnen onderscheiden en begrijpen. Het referentiekader van Gods woord, gebed, doet iets met de werkelijkheid. Niet door ze om te
toveren tot idealere omstandigheden, maar wel door te motiveren binnen in de werkelijkheid, daarin
ligt de kracht van gebed. Het gebed mag dan ook geen eilandervaring worden, of een vlucht uit de
werkelijkheid, een ervaring die losstaat van het leven, dat zou fundamentalistisch zijn. En het leven
kan dan ook niet zonder referentiekader, het zou een zinloos dolen en zoeken blijven waarin we enkel
zouden constateren, beklagen en ondergaan. Leven en gebed zijn geen tegenstelling. God wacht op
ons in de realiteit zoals ze zich aandient, niet in het leven zoals we denken dat het zou moeten zijn.
Eenmaal we dit zouden kunnen aanvaarden, verdwijnt ook de kramp en kan het leven opnieuw stromen. Ervaar je zelf een spanningsveld tussen gebed en leven? Heeft het lezen van de Bijbel en van
andere inspirerende teksten, gebed, een invloed op je levenswijze?
Gebed moeten we niet zelf uitvinden, volgens br. Manu. Er bestaat een gebedstraditie, een gebedspraxis, een traditie van gebed die voor ons bestaat en waarvan we uitgenodigd worden hierin
binnen te treden – eerder dan ‘iets te doen’. Het
vraagt een ontvankelijke houding. Wat betekent
voor ons de gebedstraditie waarin we staan?
Gebed en traditie baseren zich op de Schrift.
Het bijbelse bidden overstijgt de subjectiviteit,
trekt ons weg uit onszelf, om ons te laten belichten door het woord - ook dat vraagt ontvankelijkheid - en onszelf terug te vinden. De psalmen vormen het antwoord van de mens, ingebed in zijn concrete leven, na het woord van
God uit de andere bijbelboeken te beluisteren.
Ze bevatten alle kreten en emoties van mensen
in lief en leed, er wordt niet gecensureerd. En
deze psalmen, deze wederwoorden van mensen die zich richten tot God, zijn Woord van God. God is
aanwezig in hun opstand, met hen maar ook door hen roept hij. De psalmen geven woorden om onze
ervaringen en emoties te verwoorden, ze kunnen gezellen zijn in lief en leed, vertolkers van wat God
voor mensen heeft betekend en nog kan betekenen. Wat betekenen de psalmen voor jou, kun je ze
beleven als gezellen in lief en leed? Hebben ze een plaats in je bidden, in je begeleidingswerk met
patiënten, bewoners,..?
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Br. Manu ziet het als noodzakelijk dat er een wisselwerking bestaat tussen het persoonlijke gebed en
het gemeenschappelijk gebed, ze bevruchten elkaar. Het gemeenschappelijk gebed is betrokken op
de ander, op elkaar, op de brede Kerkgemeenschap. Het persoonlijk gebed verinnerlijkt wat in het
gemeenschappelijk gebed werd ontvangen. Daarnaast wordt door de afwisseling rekening gehouden
met hoe de menselijke geest in elkaar zit. Door het gemeenschappelijk gebed voorkom je in slaap te
vallen, in eigen gedachten te verzinken, of enkel bezig te zijn met jezelf. In het bidden is de wezenlijke
vraag ‘wat gebeurt er met je hart?’, eerder dan ‘hoeveel aanwezigen zijn er’. Vind je doorheen het
gebed ontmoeting met de Ander? Stilte voor het gebed confronteert met de eigen gedachten, ook daar
mag ruimte voor zijn. Het maakt net de ontvankelijkheid mogelijk, maakt in onszelf de beweging van
onszelf weg, naar de Ander, om in het licht van deze ontmoeting jezelf terug te vinden. Heeft stilte
een waarde in jouw leven? Waar vind je stilte?
De spiritualiteitsdag deed stilstaan, maar deed tegelijk ook veel bewegen, naar mijn gevoel. Stilstaan
leek in dat perspectief een stukje vooruitgaan. De dag getuigde, naar mijn aanvoelen, van veel mildheid, waarin een hoopvolle boodschap klonk: God komt aanwezig en is te ontmoeten op de weg die
ons gegeven is, we hoeven hem niet te ver te zoeken.
terug naar inhoud
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Vormingsaanbod
Vormingskalender CCV – Caritas Oost-Vlaanderen 2017-2018
Open vormingsaanbod:
Inspiratiedag:

Zin#wijs. Inspiratiedag voor spirituele zorg

Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale medewerkers in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Diverse werkwinkels
Donderdag 26 oktober 2017, 9u-16u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas-CAIROS i.s.m. Zorgnet Icuro

Netwerkavond: Ik was ziek en… Verschuivingen in de gezondheidszorg als uitdaging voor de Kerk
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Dr. Michaël Callens, e.a.
Dinsdag 14 november 2017, 19.30 – 22u
Sint-Baafshuis, Gent
‘Contact’ – Netwerk voor maatschappelijke inzet in het bisdom Gent ism CCV – Caritas
Oost-Vlaanderen

Opleiding:

Ethiek op de werkvloer. Leren ethisch overleggen (Getuigschrift ethisch referent)

Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:

Zorgverleners uit alle sectoren van de zorg
Axel Liégeois
Dinsdag 23 januari, 6 februari, 20 februari, 6 maart, 20 maart, 17 april, 8 mei, 22 mei 2018,
telkens 13u30-17u30
KU Leuven Campus Brugge, Spoorwegstraat 12 te Brugge
Werkgroep Zorg, Hulpverlening en Ethiek i.s.m. Caritas West- en Oost-Vlaanderen, e.a.

Waar:
Organisatie:
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(Bijbel) seminarie: ‘Vandaag is de dag van het heil.’ Over tijdsbeleving in de liturgie
Doelgroep:
Inleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Alle geïnteresseerden
Joris Polfliet, Dieter Van Belle, Peter Vande Vyvere, e.a.
Zaterdag 28/04, 5/05, 19/05, 26/05/2018, telkens 9u-12u30
Sint-Baafshuis, Gent
HDGI

Vormingsaanbod voor pastores en pastoraal animatoren:
Vormingsnamiddag: Zinzorg en existentieel welzijn. Een taal voor spirituele zorg
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Mia Leijssen
Dinsdag 10 oktober 2017, 14u-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen
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Vormingsnamiddag voor pastorale supervisoren
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale supervisoren in de categoriale en territoriale pastoraal
Frieda Boeykens
Donderdag 16 november 2017, 14-17u
Domein Groenhove, Torhout
CCV bisdom Brugge, Caritas West en CCV-Caritas Oost-Vlaanderen

Bijeenkomsten voor pastores in opleiding
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in opleiding
Kathleen Martens en Jan Michels
Zaterdag 25 november 2017 en 21 april 2018, telkens 12u30-15u30
Sint-Baafshuis, Gent
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen i.s.m. HDGI

Praktijkvorming: Liturgie
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in opleiding, pastores en pastoraal animatoren
Matthias De Blaere, Dieter Van Belle, Jaak Pauwels
Maandag 4/12/2017, 8/01, 5/02, 5/03, 23/03, 16/04, 7/05, 4/06/2018, telkens 19u30-22u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV bisdom Gent ism HDGI en Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsnamiddag: Euthanasie en pastorale zorg
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren zorg- en welzijnsvoorzieningen
Marc Desmet
Donderdag 7 december 2017, 14-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Opleiding: Pastorale supervisie (2-jarig)
Doelgroep:
Begeleiders:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Dominiek Lootens, Sybryn Leirs, Johan Hovelynck
14 januari 2018 (startdatum) – oktober 2019
Abdij OLV van Nazaret, Brecht
CCV Caritas-CAIROS
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Vormingsnamiddag: Contextuele benadering als model voor pastorale zorg
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Sabien Hons
donderdag 25 januari 2018, 14-17u
Oude Abdij van Drongen
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Opleiding: Pastorale gespreksvoering
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in zorg- en welzijnsvoorzieningen, parochiepastoraal en ketenzorg
Frieda Boeykens en Jan Michels
Maandagen 29/01, 19/03, 30/04, 28/05, 11/06/2018 (7 lesdagen)
Oude Abdij van Drongen
CCV Caritas-CAIROS

Vormingsdagen: Ketenzorg. Een brug tussen categoriale en territoriale pastoraal
Doelgroep:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastorale vrijgestelden in parochies en zorgvoorzieningen
Maandag 19 februari, dinsdag 20 februari en donderdag 22 februari 2018
Hetzelfde programma gaat door op deze drie data en op drie verschillende locaties
CCV bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen
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KSGV-studiedag
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores in de geestelijke gezondheidszorg
Nog te bepalen
maart 2018
Nog te bepalen
KSGV

Spiritualiteitsdag:
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastorale animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
Nog te bepalen
mei 2018, 9.30-17u
Priorij Bethanië, Loppem
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag: Psalmen zijn gezellen in lief en leed
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Pastores en pastoraal animatoren in zorg- en welzijnsvoorzieningen
br. Manu Van Hecke
Dinsdag 22 mei 2018, 9.30-18u
Sint-Sixtusabdij, Westvleteren
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Vormingsaanbod voor bestuurders en directies:
Vormingsnamiddag: Zin#wijs 2. Zinzorg en pastoraal
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Koen Defruyt, ea
Donderdag 26 oktober 2017, 14u-16u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV Caritas-CAIROS i.s.m. Zorgnet Icuro
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Vormingsavond:
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Bestuurders en directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Antoon Vandevelde
Donderdag 30 november 2017, 20-22u
Sint-Baafshuis, Gent
CCV – Caritas Oost-Vlaanderen

Spiritualiteitsdag: Als problemen onoplosbaar zijn. Over crisis, spiritualiteit en management
Doelgroep:
Inleider:
Wanneer:
Waar:
Organisatie:

Bestuurders en directies van zorg- en welzijnsvoorzieningen
Nog te bepalent
Nog te bepalen
Sint-Sixtusabdij Westvleteren
CCV-Caritas Oost-Vlaanderen en Caritas West-Vlaanderen

Meer info:
activiteiten van CCV in het bisdom Gent en Caritas Oost-Vlaanderen: www.ccv.be/gent – jan.michels@ccv.be
liesbeth.degryse@ccv.be
activiteiten van CCV Caritas - CAIROS: www.ccv.be/cairos – tanja.milos@ccv.be
Academisch Centrum voor Praktische Theologie: www.pastoralezorg.be (agenda)
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Arteveldehogeschool: https://www.arteveldehogeschool.be/opleidingen/type/type/bijscholingen-en-studiedagen/type/postgraduaat/categorie/gezondheidszorg/categorie/sociaal-agogisch-werk
Ethos, cel ethiek en zorg van KHLim Quadri: www.khlimquadri.be
HDGI: www.hdgi.be
IDGP: www.gezinspastoraal.be
KSGV, Kenniscentrum voor Levensbeschouwing en Geestelijke Volksgezondheid: www.ksgv.nl
Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak (werkgroep zorg, hulpverlening en ethiek): puc.kuleuven-kulak.be
(opleidingen)
Present vrijwilligerswerk: http://presentweb.be/vormingskalender/
SIPCC, Society for Intercultural Pastoral Care and Counselling: www.sipcc.org
UCSIA: www.ucsia.org (projecten – publieke lezingen)
Vlaams Welzijnsverbond: www.vlaamswelzijnsverbond.be
Zorgnet Icuro: www.zorgneticuro.be (opleidingen)
terug naar inhoud

Netwerkavond ‘Ik was ziek en …?’
Verschuivingen in de gezondheidszorg als uitdaging voor de Kerk
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14 november 19.30, Sint-Baafshuis Gent
Binnen onze maatschappij is de gezondheidszorg in volle evolutie en verandering. We gaan van een geïnstitutionaliseerde zorg naar een vermaatschappelijking van zorg.
Deze verschuiving heef ook gevolgen voor de patiënt als persoon. Hij
wordt niet meer benaderd als zieke, maar als iemand die zijn herstel in
eigen handen neemt, omringd door een zorgnetwerk.
Tijdens het eerste deel van deze avond zal Dr. Michael Callens (CM) ons
een beeld schetsen van de maatschappelijke toestand en de evolutie van
de gezondheidszorg in België.
Wat is gezondheid en hoe zit gezondheidszorg in ons land in elkaar?
Welke trends dienen zich aan? Wat is positief te noemen? Wat vraagt onze aandacht? Wat moet ons
zorgen baren?
Waar liggen de uitdagingen? En wat kunnen aanknopingspunten zijn om hierop in te spelen?
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Nadien kan u deelnemen aan één van de vier werkwinkels.
klik hier voor de informatiefolder en de inschrijfstrook
terug naar inhoud

Zorg voor de spirit – Spirit voor de zorg
Een lezing van Katrien Cornette in het OLV Ziekenhuis Aalst
De Pastorale Stuurgroep van het OLV Ziekenhuis in Aalst nodigt u van harte
uit voor een lezing van Katrien Cornette, dr. in de Praktische Theologie (KU
Leuven).
Tot voor kort was zij coördinator van sTimul: zorg-ethisch lab te Lubbeek.
Momenteel is zij pastor in UPC Sint-Kamillus te Bierbeek en free-lance vormingswerker inzake spiritualiteit en goede (zelf)zorg.
Hoe hou je het als zorgverlener, medewerker of leidinggevende vol in drukke
hectische tijden? Hoe hou je de vlam of de spirit brandend om met goesting naar het werk te blijven
komen? En wat kan helpen om de balans te behouden, zodat je met een warme glimlach en sterke
betrokkenheid zorg kan blijven bieden aan patiënten én collega’s? Met casussen en filmmateriaal
hopen we hieromtrent enkele handvaten tot groei aan
te reiken. Immers, hoe groter de voeling met de eigen binnenkant, hoe vlotter ook de detectie van
dezelfde ‘binnenkant’-noden bij patiënten of collega’s zal verlopen. En ja… zoek het niet te ver: het
spirituele zit soms verrassend dichtbij, in het heel concrete van de zorg.
Deze lezing gaat door op:
Maandag 13 november ’17 om 20 uur in zaal Guernica van
OLV Ziekenhuis - Moorselbaan 164 - 9300 Aalst
Na de lezing wordt u een drankje aangeboden.
De toegang is gratis, maar inschrijven is nodig en kan bij: cindy.de.baerdemaeker@olvz-aalst.be
vóór 9 november.
terug naar inhoud

Abonnement

oktober 2017

Inschrijven op de nieuwsbrief
Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via een mail gericht aan het diocesaan secretariaat:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Deze persoonsgegevens zullen worden opgenomen in onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
terug naar inhoud

Uitschrijven op de nieuwsbrief
Indien u de nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen kan u dit eenvoudig via mail laten weten:
caritas.oostvlaanderen@bisdom-gent.be
Uw persoonsgegevens zullen worden geschrapt uit onze bestanden. Ze zullen niet aan derden worden doorgegeven.
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Met de steun van:

